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Temos relações comerciais longevas com os 
dois territórios, mas sabemos que estes são es-
paços com características muito específicas em 
cultura, economia e política. 

Por isso, este guia de mercado buscou compar-
tilhar informações que possam apoiar o expor-
tador de couro brasileiro a ampliar seu trabalho 
na China e em Hong Kong. Apresentamos relatos 
de quem morou na China e trabalhou na cadeia 
do couro, destacamos conteúdos sobre entida-
des locais e feiras setoriais (como as tradicio-
nais APLF, realizada por décadas em Hong Kong, 
e ACLE, em Xangai) e jogamos luz sobre números 
e estatísticas.

Esperamos poder contribuir neste processo de 
estreitamento de relações com China e Hong 
Kong. Esse propósito está marcado em todas as 
páginas a seguir.

José Fernando Bello
Presidente executivo do CICB

Sobre 
ESTE GUIA

China e Hong Kong juntos 
são o principal importador 
de couro brasileiro. Em 
2021, responderam por 34% 
das exportações totais de 
couro do Brasil
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SOCIOECONÔMICOS
Dados

Dados ligados à dinâmica
social, geográfica e de
produção da China e de
Hong Kong
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Taxa média anual 
DE CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO

0,19%

IDIOMA

Mandarim

CAPITAL

Pequim

CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA      CHINA

Nome 
OFICIAL 

República 
Popular da 
China

POPULAÇÃO

1.410.539.758
(estimativa para 2022)

(desde 14 de março de 2013)

Presidente do
GOVERNO

Xi Jinping

(regime unipartidário)

Tipo de 
GOVERNO

República 
comunista

Indivíduos com 
ACESSO À INTERNET

70,04 a cada 100 habitantes

FUSO-HORÁRIO

Considerando o Horário 

de Brasília e o Horário de 
Pequim, a diferença é 

de 11 horas.

Expectativa 
DE VIDA

77,72 anos

Vacinação 
COVID-19

90,01% da população vacinada
Via Our World in Data, consulta em junho de 2022
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Milho, arroz, legumes, trigo, cana-
de-açúcar, batata, pepino, tomate, 
melancia e batata doce.

Principais
ATIVIDADES
ECONÔMICAS

Produtos 
AGRÍCOLAS

Líder mundial em valor bruto da produção 
industrial. Alguns itens: mineração e 
processamento de minério, ferro, aço, 
alumínio e outros metais, carvão, construção 
de máquinas, petróleo, cimento, produtos 
químicos, fertilizante, produtos de consumo 
(incluindo calçados, vestuário, brinquedos 
e eletrônicos), processamento de 
alimentos, equipamentos de transporte, 
telecomunicações, veículos espaciais 
comerciais e satélites.

INDÚSTRIAS

Inflação 
ANUAL

1,0%
(2021)

DESEMPREGO

4,8%
(2021)

Taxa 
CRESCIMENTO PIB

8,1%  
(2021)

PIB

US$ 17,458 
Trilhões
(2021)

PIB PER CAPITA

US$ 12.363,00  
(2021)
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Moeda 
OFICIAL

(RMB)

Renminbi 
Yuan

Taxa de câmbio 
MOEDA OFICIAL X US DÓLAR

7,15  
(out/2022)
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Taxa média anual 
DE CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO

0,17%

IDIOMA

Cantonês

Nome 
OFICIAL 

Região 
Administrativa 
Especial de 
Hong Kong

POPULAÇÃO

7.276.588
(estimativa para 2022)

Indivíduos com 
ACESSO À INTERNET

93 a cada 100 habitantes

FUSO-HORÁRIO

Considerando o Horário de 
Brasília e o Horário de Hong 
Kong, a diferença é de 11 horas. 

Expectativa 
DE VIDA

83,61 anos

Vacinação 
COVID-19

87,90% da população vacinada
Via Our World in Data, consulta em junho de 2022

Uma região administrativa especial 
da República Popular da China.

Tipo de 
GOVERNO

Democracia 
presidencialista limitada

Fonte: cia.gov

Chefe
DE ESTADO

Xi Jinping
(desde 14 de março de 2013)

Presidente da China

Chefe
DE GOVERNO

Carrie Lam
(desde 1 de julho de 2017)

Chefe do executivo
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Carne de porco, aves, espinafre, 
legumes, miudezas de porco, carne 
de caça, frutas, alface, cebolinha e 
gordura de porco.

Principais
ATIVIDADES
ECONÔMICAS

Produtos 
AGRÍCOLAS

Comércio e logística, serviços 
financeiros, serviços profissionais, 
turismo, cultura e apoio criativo, 
vestuário e têxteis, transporte marítimo, 
eletrônica, brinquedos e relógios.

INDÚSTRIAS

Inflação 
ANUAL

1,6%
(2021)

DESEMPREGO

5,3%
(2021)

Taxa 
CRESCIMENTO PIB

6,4% 
(2021)

PIB

368,137 Bilhões
(2021)

PIB PER CAPITA

US$ 49.727,00 
(2021)
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Moeda 
OFICIAL

(HKD)

Dólar de 
Hong Kong

Taxa de câmbio 
MOEDA OFICIAL X US DÓLAR

7,85 
(out/2022)
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Já é um 
SUCESSO – O QUE 
MAIS A FAZER?

“Nem todos os setores econômicos do Brasil pos-
suem a experiência, o hábito, a preparação e o su-
cesso na exportação do seu produto para o mundo. É 
difícil encontrar uma indústria que seja como a bra-
sileira de couros, que está tão madura e competitiva 
no mercado internacional, ocupando um papel tão 
importante na cadeia de fornecimento.

O setor do couro 
brasileiro no 
mercado chinês, 
pela experiência de 
Carlos Pan, analista do 
Escritório EA Xangai da 
ApexBrasil

As economias da China e do Brasil são casadas na-
turalmente devido aos seus diferentes perfis. A China 
é o maior produtor do mundo, enquanto o Brasil é 
o principal exportador de matéria-prima e um im-
portante mercado de consumo. Não é uma surpresa 
que os chineses sejam os maiores parceiros comer-
ciais dos brasileiros, tanto na exportação quanto na 
importação já há alguns anos.

O valor da exportação do couro do Brasil para o ter-
ritório chinês também contribui com uma parte sig-
nificativa nessa meta. Com o CICB, já participei do 
planejamento, coordenação e liderança de algumas 
ações para promoção de exportações na China. Mi-
nha experiência pessoal me apoia nas impressões já 
destacadas e não há dúvida de que esse sucesso 
vá continuar com o crescimento do setor. Porém, se 
pensamos longe, o que mais há a fazer?

O CICB, juntamente com a ApexBrasil, por meio do 
projeto Brazilian Leather, promove diversas ações no 
mercado chinês, como participações em feiras (ACLE, 
em Xangai, e a APLF, que tradicionalmente ocorreu em 
Hong Kong), rodadas de negócios e até missões co-
merciais. Nessas ações, percebo que os clientes do 
couro brasileiro (como empresários chineses do se-
tor de móveis e calçados) estão muito familiarizados 
com o material do Brasil, mas conhecem pouco sobre 
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Escritórios da ApexBrasil na Ásia
E-mail: escritorio.china@apexbrasil.com.br

Xangai
Room 1716, 17th floor No. 818 Nanjing West Road, 
Shanghai – China
Telefone: +86 21 5203-0368

Pequim
Room 1309 Office Tower 2, China Central Place,79 
Jianguo Road, Beijing, 100025 – China
Telefone: +86 10 5969-5333

os curtumes. Para reverter essa situação, organizei, 
com o apoio do CICB, algumas missões empresariais.

Uma dessas experiências foi a viagem de um grupo 
brasileiro à cidade de Haining, província de Zhejiang, 
que é o centro do couro na China e tem uma indústria 
moveleira muito forte. Todas as fábricas que aceita-
ram a visita da nossa delegação já eram consumi-
doras do couro do Brasil direta ou indiretamente (via 
distribuidor ou intermediário). Mas, os empresários 
chineses (os diretores ou profissionais responsáveis 
pelas compras), não conheciam os representantes 
de vendas dos curtumes do Brasil. E mais: nenhum 
desses empresários da China havia visitado o Brasil 
para conhecer o setor e seu importante fornecedor. 
Também foi uma experiência nova para os exporta-
dores brasileiros, que puderam conhecer seus clien-
tes pessoalmente: viram a linha de produção dos 
sofás, receberam comentários sobre o seu produto 
e tiveram conversas pessoais diretas com os donos 
das indústrias, com apoio de intérprete. 

No ano seguinte, liderei uma missão com compra-
dores chineses da cidade Haining (os mesmos que 
atenderam a nossa comitiva, além de outros) para 
a cidade de Novo Hamburgo (RS). Foi a primeira vez 
que os chineses conheceram o Brasil e que visitaram 
pessoalmente os curtumes nacionais, tendo uma 
noção prática do setor brasileiro de couros. 

Fico feliz em relatar um fato: além da amizade e da 
relação estabelecida nessas ações, a indústria brasi-
leira de couros não é mais uma imagem desconheci-
da para as maiores fábricas de estofados de Haining. 
Os empresários chineses já podem entender por que 
em alguns casos os fornecedores não têm condição 
de aceitar 100% sua negociação. Por outro lado, al-
guns curtumes estabeleceram pontos de contato na 
cidade Haining para ficarem mais próximos e aten-
derem melhor seus clientes. Esses curtumes viram o 
mercado e sabem qual é a melhor forma de aten-
dê-lo. Essa evolução já vale o investimento e o esfor-
ço nesse intercâmbio, independentemente de haver 
desafios para os dois lados.

Um bom negócio pode ser feito com base na apro-
vação da qualidade, acerto da forma de paga-
mento, entrega em tempo e recebimento dos valo-
res. Mas, um possível parceiro nunca é descoberto 
nessa mesma forma fria. Já exportamos a maior 
parte do nosso couro para o mundo, agora talvez 
tenha chegado a hora de pensar em como vamos 
exportar a nossa imagem e acertar os parceiros 
possíveis.

Esse é o trabalho e a importante missão do CICB e da 
ApexBrasil, que tem dois escritórios na China, um em 
Pequim e outro em Xangai. Tudo isso, para prestar o 
apoio, a experiência, o conhecimento e a inteligência 

local para os empresários brasileiros poderem ava-
liar a sua estratégia para o mercado chinês. Parale-
lamente, mantemos a interação com o governo lo-
cal, as entidades e as associações da China.

Para contar bem essa história, ainda temos mui-
to a fazer no mercado chinês. Espero que, após a 
pandemia, esse intercâmbio possa voltar a crescer 
juntamente com o negócio. Isso não deve demorar. 
Vamos trabalhar para isso acontecer!”, Carlos Pan, 
analista do Escritório EA Xangai da ApexBrasil.
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COMÉRCIO EXTERIOR
Estrutura de

Uma visão sobre as
plataformas de logística,
os acordos comerciais e os
volumes de importações e 
exportações totais de China e
Hong Kong
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A China possui acordos bilaterais de livre comér-
cio com Austrália, Coreia do Sul, Paquistão, Cinga-
pura, Nova Zelândia, Chile, Peru, Costa Rica, Islân-
dia, Suíça, Geórgia, Hong Kong, Macau e Taiwan. 
O país também possui um acordo com a Asso-
ciação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), 
além de integrar o Acordo Comercial Ásia-Pací-
fico (APTA).

Área de Livre Comércio ASEAN-China: a Asso-
ciação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) 
é uma organização intergovernamental regional 
que promove cooperação e facilitação política, 
econômica e militar. É composta por dez países: 
Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malá-
sia, Myanmar, Cingapura, Tailândia e Vietnã. 

Acordo Comercial Ásia-Pacífico (APTA): é um 
acordo preferencial de comércio regional que 
busca a promoção econômica a partir da libera-
lização do comércio entre seus diferentes mem-
bros, que incluem Bangladesh, China, Índia, Laos, 
Mongólia, Coreia do Sul e Sri Lanka.

Acordos 
COMERCIAIS MAIS 
IMPORTANTES

Vias 
NAVEGÁVEIS

27.700 km

Estradas 
PAVIMENTADAS

4,578 milhões de km
(inclui 168.000 km de vias 
expressas)

IMPOSTOS

21,3% do PIB

Total de 
EXPORTAÇÕES

US$ 2,732 trilhões 
(2020 est.)
Observação: os dados estão em dólares do ano atual

Total de 
IMPORTAÇÕES

US$ 2,363 trilhões 
(2020 est.)
Observação: os dados estão em dólares do ano atual

Dalian, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Xangai, 
Shenzhen, Tianjin.

Principais 
PORTOS MARÍTIMOS

Aeroportos 
PAVIMENTADOS

510

FERROVIAS

150.000 km total, sendo 
100.000 km eletrificados e 
29.000 km de alta velocidade

Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP): 
o acordo, lançado em 2012 e cuja negociação foi 
recentemente finalizada, é um tratado de livre co-
mércio entre os dez países membros da ASEAN e 
cinco parceiros de livre comércio, que são China, 
Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia.
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Aeroportos 
PAVIMENTADOS

2

Estradas 
PAVIMENTADAS

2.107 km 

IMPOSTOS

23,2% do PIB

Total de 
EXPORTAÇÕES

US$ 615,88 bilhões 
(2020 est.)
Observação: os dados estão em dólares do ano atual

Total de 
IMPORTAÇÕES

US$ 609,13 bilhões 
(2020 est.)
Observação: os dados estão em dólares do ano atual

Portos de contêineres de Hong Kong

Principais 
PORTOS MARÍTIMOS
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A NOSSA ENTREGA 
É COMPLETA. 
FULL COMMITMENT WITH YOU.

Em 1989 começamos com um desejo:
o de fazer diferente de todos no mercado.
Esse desejo se transformou em
transparência eficiência e confiança. 
Isso sem esquecer de algo primordial:
ser fundamental na vida de todos os
envolvidos com a empresa.
Hoje, o resultado vai muito além de
uma empresa embasada pela ética e
pelo profissionalismo, entregamos em
todo o mundo a nossa marca de aco-
lhimento, carater, confiança, envolvi-
mento, empatia e união. Atuando no
mercado de importação e exportação,
trazemos soluções sob medida em assessoria,
despachos e transportes internacionais.
Conte com a gente.

In 1989 our story began with a desire:
the one of doing different from
all others in the market. This desire
transformed itself in transparency,
efficiency, and trust. This, without
forgetting something paramount:
to be fundamental in the lif e
of all involved with the Company.
Today, the result goes far beyond
a Company based on e thics and
on professionalism. We deliver our
brand of welcome, character, trust,
involvement, empathy, and union
all over the world. You can count on
us for a customized and specialized
service for export or import.

WWW.EUROAMERICA.COM.BR
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Foram 17 anos vivendo e 
trabalhando na China! 
Karine Costa atuou no 
território chinês em 
gigantes dos setores 
de moda e calçados, 
em áreas como Custos, 
Desenvolvimento de 
Produto e Programação 
de Produção, até o ano 
de 2020

Quando chegou à China, em 2003, contava com ex-
periência do curso técnico em calçado (no Institu-
to Senai de Tecnologia) e passagem pela empresa 
Schmidt Irmãos, de Campo Bom (RS). Karine teve 
uma jornada de muito aprendizado, com impressões 
superinteressantes sobre a cultura, o trabalho e as 
relações profissionais na China, as quais compartilha 
no depoimento a seguir:

“Trabalhei na China de 2003 até 2020. Tive experiên-
cias com grandes empresas. Lembro que, na época, 
a Paramount fabricava mais de 36 milhões de pares 
de calçados por ano. No primeiro ano de operação 
da Solanum (principal cliente a marca Guess) a meta 
era produzir 1,5 milhões de pares. Ao final daquele 
primeiro ano, concluímos com mais de 3 milhões de 
pares. Foi um crescimento imenso e muito rápido. Foi 
emocionante ver uma organização ascender assim, 
fazendo produtos de alta qualidade nas melhores 
fábricas de Dongguan, Shenzhen e Guangzhou - um 
dos principais polos calçadistas da China. 

Em 2008, fui convidada para trabalhar na então 
Jimlar Corporation, uma companhia americana com 
mais de 50 anos de história, que produzia marcas 

Uma carreira 
NO CALÇADO 
DA CHINAD
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famosas como Coach, Calvin Klein e Frye. Depois de 
dois anos lá, a empresa foi vendida para o grupo Li&-
Fung Limited por 450 milhões de dólares. A Li&Fung é 
uma empresa de Hong Kong, fundada em 1906, que 
valia mais de US$ 20 bilhões naquela época e ainda 
é o maior grupo de sourcing do mundo. Eles atuam 
nas áreas de vestuário, cosméticos e logística. 

Trabalhar na China foi um divisor de águas na mi-
nha vida. Ao mesmo tempo em que tive que ensi-
nar muitas técnicas de processos, procedimentos 
de trabalho, planejamento e organização, além de 
como atender bem aos clientes, eu também aprendi 
muito com os chineses. Aprendi a desenvolver em-
patia, respeito e muita paciência. É preciso entender 
um pouco da cultura deles e a maneira como toda 
a cadeia de suprimento opera, para se conseguir 
atingir o máximo potencial. 

Apesar da cultura completamente diferente da nos-
sa, eles são um povo extremamente amistoso e res-
peitoso. Realmente, me senti muito acolhida, e a Chi-
na se transformou de fato na minha primeira casa. 
Por anos, sentia o Brasil como meu segundo lar. 

Dentro das diferenças de cultura de negócios, en-
tendo que brasileiros, assim como norte-america-
nos, tendem a desenvolver parcerias, buscam man-
ter os mesmos fornecedores e clientes por anos, se 
possível. Já os chineses, compram do fornecedor 
que os atender da forma mais econômica naquele 
momento, e vendem para os clientes que quiserem 
comprar seus produtos e puderem pagar por eles 
– não necessariamente seus clientes tradicionais. 
Vale destacar que os chineses têm por característi-
ca desconfiar de qualquer estrangeiro. 

Na China, valoriza-se muito a relação financeira: 
comprar e pagar em dia. Para eles, qualquer negó-
cio é possível, mas pode ser difícil conseguir clientes 
que honrem seus compromissos. 

Estrangeiros que queiram fazer negócios com chi-
neses tendem a ter algumas dificuldades. Como a 
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cultura deles é muito diferente da cultura ociden-
tal, o raciocínio também é diferente do nosso. O que 
para nós é considerado ‘óbvio’, ou um ‘bom senso’, 
para eles, pode não ser. Então, a primeira dificuldade 
é acreditar que o negócio vai funcionar de maneira 
remota, estando do lado de cá do oceano e envian-
do e-mails apenas. É imprescindível estar na Chi-
na, presente, explicando em detalhes o negócio que 
você está propondo, o que você espera, prazos, for-
mas de pagamento, entre outros detalhes. Eu cos-
tumava dizer que você precisa imaginar que está 
falando com alguém para quem precisa explicar 
tudo nos mínimos detalhes e repetidas vezes duran-
te todo o processo. É bom ter algumas experiências 
como teste primeiro - para que então eles possam 
entender o ciclo completo e, a partir dali, aumentar 
o volume de negócios. Observe que agora, devido 
à pandemia, que praticamente nenhum estrangei-
ro consegue entrar no país, os clientes norte-ame-
ricanos e europeus estão desesperados com os re-
sultados dos seus negócios na China; muitos deles 
voltando a comprar calçados do Brasil. 

A China é um país maravilhoso, extremamente orga-
nizado, seguro e moderno. Povo acolhedor, carismá-
tico e muito amistoso. É impressionante como eles 
conseguem manter a cultura e as tradições (comi-
das apimentadas, tomam muito chá quente e água 

quente, tiram cochilo depois do almoço e breve ca-
minhada depois das refeições), ao mesmo tempo 
que abraçam rapidamente as novas tecnologias 
(pagamentos virtuais similares ao PIX já são usados 
há anos lá, compras online, carros elétricos e inte-
ligência artificial são comuns). Sem dúvida, foi uma 
experiência que transformou a minha vida e lembra-
rei da China para sempre com boas recordações.” 

Karine Costa
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Quais são as atividades e objetivos da CLIA?

Com mais de 1,2 mil membros, a CLIA é uma organiza-
ção nacional, transregional e intersetorial relacionada 
a couro, calçados, roupas de couro, artigos de couro, 
peles e seus produtos, insumos químicos para couro, 

Entevista com o 
vice-presidente 
da Associação da 
Indústria do Couro da 
China (China Leather 
Association - CLIA), 
Chen Zhanguang 

A voz do 
COURO NA 
CHINA

máquinas para a indústria curtidora e outros produ-
tos relacionados. Os associados à CLIA são empresas, 
universidades, institutos de pesquisa científica, agên-
cias comerciais e pessoas físicas. A CLIA criou 12 rami-
ficaçōes, entre elas a Comissão de Curtidores da Chi-
na, a Comissão de Calçadistas da China, Comissão 
de Ciência em Couro e Tecnologia, Comitê de Design, 
de Jovens Empreendedores e outras.

Sendo como uma ponte que conecta o governo e as 
empresas associadas, os objetivos da CLIA são im-
plementar políticas e regulamentos nacionais, con-
cluindo o trabalho confiado pelo governo, refletindo 
as solicitações e intenções das empresas e promo-
vendo um desenvolvimento saudável e estável de 
toda a indústria. A CLIA está envolvida em uma série 
de trabalhos nas seguintes áreas: pesquisa de mer-
cado, desenvolvimento da indústria, exame e aprova-
ção de padrões industriais, estratégia de marca, des-
tacamento de zonas industriais para couros especiais 
e crescimento científico e tecnológico. Outras áreas 
em que a CLIA está envolvida são: treinamento técni-
co, feiras de couros e marcas, apoio a empresas para 
que melhorem sua estratégia no mercado doméstico 
e no exterior, hospedagem do site de publicações da 
indústria, informações e serviços de consultoria, direi-
tos de propriedade intelectual, estabelecer regula-
mentos e acordos, segurança industrial, participar de 
intercâmbios e promover a cooperação internacional.
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Qual é a visão geral do setor de couros na China?

Em 2021, havia cerca de 600 curtumes regulamenta-
dos, com uma produção anual de aproximadamente 
600 milhões de metros quadrados de couro acabado. 
Estão localizados principalmente nos clusters indus-
triais de Hebei, Zhejiang, Henan, Fujian, Shandong, Anhui, 
Sichuan e Guangdong. A produção total destas oito 
províncias representa 92% da produção total de couro. 
Cerca de 160 mil pessoas estão empregadas na indús-
tria de curtumes em todo o país.

A indústria de couro da China implementou a certifi-
cação de desenvolvimento sustentável “Eco-Leather 
Mark”. Isso se deu para garantir uma avaliação abran-
gente do couro acabado dos curtumes que tenham 
alta qualidade, tecnologia limpa e tratamento de 
efluentes qualificado. A certificação desempenhou um 
papel importante para levar a indústria de curtumes 
da China ao desenvolvimento sustentável.

Quais são os atributos mais valorizados pelos impor-
tadores de couro da China?

Para couro semiacabado, os importadores prestam 
muita atenção aos seguintes aspectos: que o cou-
ro seja de alta qualidade, com sistema de padrão de 
qualidade unificado, com estabilidade. Os fornecedo-
res devem ter boa reputação comercial, crédito e ser-
viço pós-venda. A mudança de preço deve estar liga-

da à mudança de demanda do mercado para evitar 
grandes flutuações de preço no curto prazo. A alfân-
dega nacional está muito preocupada com a situação 
da pandemia no local de origem do couro, sendo ne-
cessário um certificado sanitário se o local de origem 
pertencer à área crítica.

Para couro acabado, a China tem uma série de pa-
drões internos integrados de qualidade e segurança. 
Isso inclui: “Couro e pele – Limite de matéria nociva”, 
“Couro superior”, “Couro para móveis”, “Couro para es-
tofamento automotivo”, “Calçados de couro”, “Especifi-
cações técnicas de segurança para calçados infantis” 
e “Couro – Determinação de odor”. O couro acabado 
importado deve atender ao requisito dessas normas. 
Além disso, sobre alguns produtos, como calçado de 
segurança, incidirá características antinflamáveis, im-
permeáveis   e outras. Alguns produtos de alta qualidade 
dão destaque ao couro com mais tecnologia ou quí-
mica de inovação. Além disso, o ciclo de fornecimento 
precisa ser encurtado para atender às demandas de 
resposta rápida da cadeia de suprimentos doméstica.

As empresas do Brasil interessadas em melhorar suas 
relações comerciais com os importadores chineses 
de couro devem observar que tipo de tendências em 
seu país? 

A China tornou-se um dos mercados mais importan-
tes para o couro não-acabado brasileiro, que é usado 

principalmente na produção para sofás, para o mer-
cado automotivo e para bolsas. A demanda por cou-
ro na indústria de produtos acabados na China está 
mudando, especialmente no que diz respeito ao con-
sumidor. Atualmente, muitos curtumes chineses estão 
enfrentando os desafios do ciclo de entrega curto, com 
demanda de mercado em rápida mudança. Os forne-
cedores devem levar em consideração a necessida-
de dos curtumes chineses e dar uma resposta ágil no 
fornecimento do produto. Por exemplo: os fornecedores 
podem não apenas adotar o modo tradicional de for-
necimento (para entregas futuras), mas também ex-
pandir a plataforma de negócios de produtos à vista.

Por outro lado, com o aumento da renda pessoal 
e a elevação do nível de consumo, as compras de 
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calçados de couro, bolsas, sofás de couro e estofa-
mento automotivo da população continuam apre-
sentando uma tendência de concentração na in-
dividualização e marca. A exigência de moda e 
produtos ecologicamente corretos torna-se cada 
vez mais alta. Ao mesmo tempo, devido às diferen-
ças regionais de renda das pessoas, há uma gran-
de demanda potencial por couro de alta e média 
qualidade.

Quais são os principais desafios que indústria de 
couro da China está enfrentando?

O maior desafio para a indústria de couro da Chi-
na é o declínio contínuo da demanda do consumi-
dor por produtos de couro. Os materiais substitutos 
causaram um enorme impacto, e este é um pro-
blema comum para a indústria curtidora global. Nos 
últimos anos, a promoção do couro e seus produtos 
tem sido um trabalho fundamental para a CLIA; es-
peramos fortalecer ainda mais nossa cooperação 
com o CICB e outras associações estrangeiras nes-
te sentido.

Em segundo lugar, a proteção ambiental é uma 
questão que todos os curtumes devem enfrentar. 
À medida que os requisitos nacionais de proteção 
ambiental se tornam cada vez mais rigorosos, os 
curtumes têm que investir ainda mais em tecnolo-
gias limpas e de tratamento de poluição.

Além disso, o aumento contínuo do preço da ma-
téria-prima é outro desafio. A partir do primeiro se-
mestre de 2021, o valor vem subindo acentuada-
mente, enquanto o preço do couro acabado ficou 
estagnado devido ao impacto dos materiais alter-
nativos. Portanto, a margem de lucro ficou muito es-
treita para os fabricantes de couro. Esta situação se 
tornará cada vez mais grave em 2022. Há um pedi-
do muito forte para reduzir o preço da matéria-pri-
ma e manter sua estabilidade.

Quais são as perspectivas para as indústrias de 
calçados e outros artigos que compram couro na 
China?

A indústria de couro da China possui uma cadeia in-
dustrial completa, com fornecimento integrado de 
upstream e downstream (etapas anteriores e poste-
riores da cadeia). A China não é apenas um país de 
grande capacidade de processamento, mas tam-
bém um dos mercados mais importantes do mundo, 
com grande potencial de demanda.

Embora a indústria do couro esteja enfrentando mui-
tos desafios já mencionados, eles também são sinô-
nimos de pressão e motivação, e a perspectiva de 
desenvolvimento da indústria do couro na China é 
relativamente estável. De acordo com a pesquisa de 
consumidores da CLIA, o couro ainda é um dos ma-
teriais preferidos para produtos acabados. Com o 

aumento da renda chinesa, o nível de consumo 
também vem aumentando continuamente, por-
tanto, produtos de couro acabado de alta quali-
dade, especialmente sofás e estofamento auto-
motivo, serão cada vez mais bem recebidos pelo 
consumidor, e isso será o destaque para a nossa 
indústria no futuro. No entanto, com a maior par-
ticipação de mercado, o calçado de couro ainda 
estará sob grande pressão devido à influência 
de outros materiais alternativos.

A direção do desenvolvimento futuro da indús-
tria de couro da China se concentra principal-
mente em três aspectos: 1. máquinas, adoção 
de tecnologia de limpeza no processo de fabri-
cação do couro e tratamento integral de efluen-
tes, resíduos sólidos e poluentes atmosféricos. 2. 
a inovação tecnológica desempenhará o papel 
mais importante na indústria do couro no fu-
turo. Ela é necessária para resolver problemas 
ambientais e lidar efetivamente com o impacto 
de materiais alternativos. 3. automação indus-
trial e desenvolvimento inteligente, que também 
pertencem à categoria de inovação científica e 
tecnológica. A indústria do couro e seus produ-
tos está enfrentando o problema da escassez de 
mão de obra e aumento dos custos trabalhistas 
e, no futuro, ela deve resolver essas questões por 
substituições por meio de máquinas, caso con-
trário, não haverá mais desenvolvimento.
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Qual é a sua avaliação geral das relações comerciais 
dos brasileiros com as empresas chinesas do seg-
mento de couro?

De um modo geral, China e Brasil têm uma longa his-
tória de relacionamento amigável e cooperação na 
indústria do couro. A parceria é estreita e fortemen-
te complementar. CLIA e CICB também têm mantido 
contato próximo, o que tem desempenhado um papel 
positivo na garantia do comércio bilateral de couro. Es-
tou confiante de que a China e o Brasil desfrutarão de 
um futuro ainda mais brilhante em cooperação.

O Brasil é um importante fornecedor de wet blue, se-
miacabado e couro acabado para a China. Inclusive, 
nos últimos anos, o Brasil tem sido o maior fornecedor 
de wet blue e semiacabado. Em 2021, o volume e valor 
de importação de wet blue do Brasil representam 31,5% 

namente a demanda do mercado de produtos finais 
e a situação de produção das empresas chinesas 
de couro. Isso é: troquem informações e elaborem a 
estratégia de mudança de preço em conjunto para 
evitar a forte flutuação de preços no curto prazo. 
Ao mesmo tempo, através do aprimoramento dos 
padrões, garantir a estabilidade da qualidade e da 
classificação das matérias-primas, de modo a ga-
nhar ainda mais competitividade para o couro bra-
sileiro no mercado chinês. 

 2 - Sugere-se que os dois países possam fazer com 
que toda a cadeia da indústria de upstream a do-
wnstream funcione sem problemas para o comér-
cio de couro e goze de benefício mútuo. Isso inclui 
que o governo brasileiro promova a eliminação de 
medidas de defesa comercial que entendemos que 
não sejam razoáveis   no comércio de couro, como a 
remoção do alto índice dos direitos de dumping so-
bre calçados chineses importados, com duração de 
mais de 10 anos, de forma a aumentar ainda mais a 
demanda do mercado chinês por materiais de cou-
ro brasileiro.

3 - Sugere-se que a cooperação e o intercâmbio 
entre a CLIA e o CICB sejam ainda mais fortalecidos. 
Além da troca de informações gerais e do contato 
diário, também é possível fortalecer a profundidade 
e a amplitude da parceria bilateral organizando visi-
tas de delegações e outras atividades.

e 30,7%, respectivamente, e o volume e valor de impor-
tação de semiacabado do Brasil representam 30,8% e 
39,5%. O volume de importação de semiacabado já ul-
trapassou o nível pré-pandêmico.

Por outro lado, destaca-se também o desempenho do 
couro acabado importado do Brasil. A proporção do 
volume importado e do valor importado têm aumen-
tado de forma constante e retornado ao patamar pré 
pandemia. Em 2021, a proporção do volume de impor-
tação e do valor do couro acabado do Brasil subiu para 
o segundo lugar, apenas inferior à Itália.

Finalmente, a fim de garantir uma melhor cooperação 
bilateral, gostaria de dar as seguintes sugestões:

1 - Espera-se que os fornecedores de matérias-pri-
mas e couro acabado no Brasil compreendam ple-
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A ATC pode ajudar você com

Redução de chromo

Redução de sulfeto de sódio 

Sequestrante de Chromo VI

Sistema de recuperação de pelos

Melhorias de Efluente

Curtimento Livre de metais

Curtimento sem aldeído

Tecnologia PU sem solventes

Visite nosso website para mais informações

www.atc.fr

Veja algumas de nossas
inovações no YouTube

Tecnologia verde
Sustentável
para Inovação
de produtos
para couro



Ela é líder mundial em diversas indústrias – muitas 
das quais que utilizam couro, como calçados e mó-
veis. A China é uma potência superlativa em todos 
os aspectos de produção e, incluindo Hong Kong, 
ocupa o primeiro lugar como maior importador de 
couros e peles do mundo, com share de 22,1%. Im-
portou em 2021 o valor total de US$ 4,088 bilhões. 
Com a participação brasileira de 13,2% (US$ 538,0 
milhões), totaliza um mercado potencial de mais 
de US$ 2,2 bilhões para o couro brasileiro (descon-
tando as importações de peles salgadas). O Brasil 
atualmente é o maior fornecedor de couros nos es-
tágios wet blue e semiacabado para a China, e se-
gundo em couro acabado. Em 2021, as exportações 
brasileiras para este destino aumentaram 58,3% 
em valor e 2,8% em área.

A cadeia do 
COURO NA CHINA 
E EM HONG KONG
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Indústria 
DE CURTUMES

A China possui 600 curtumes, que 
produzem aproximadamente 600 
milhões de metros quadrados de 
couro ao ano. Cerca de 160 mil 
pessoas trabalham nesta indústria 
no país. A China é a maior produtora 
mundial do setor, e, em 2021, sua 
receita neste segmento econômico foi 
de cerca de US$ 16,6 bilhões. 

REBANHO

São 94,4 milhões de cabeças 
de gado, com abate anual de 25 
milhões de cabeças.

Indústria 
DE CALÇADOS

China: produção de 12,0 bilhões de 
pares de calçados em 2021.

Hong Kong: 2 milhões de pares no 
mesmo período. 

A China é o principal exportador mundial 
de calçados, em 2021 vendeu ao 
mercado internacional 7,9 bilhões 
de pares (sendo 29% de couro). Hong 
Kong exportou 76 milhões de pares 
(26% de couro).

Indústria 
AUTOMOTIVA

A produção da China em 2021 foi 
de 21,4 milhões de carros de 
passageiros e outros 4,7 milhões 
de veículos comerciais leves.

Indústria 
DE MÓVEIS E 
ESTOFADOS

A China produziu US$ 34,348 
bilhões em móveis em 2020, o que 
representa 44,7% do total mundial. 
Desse valor, 35,2% foram estofados 
em couro, totalizando US$ 12,091 
bilhões, o que representa 55,1% da 
produção mundial.



RETANAL XLCROMOGENIA

www.cromogen ia .com

CROMOGENIA, 
EM BUSCA DE
UM FUTURO 
MELHOR
O compromisso com a sustentabilidade, o respeito ao
meio ambiente, o cuidado com as pessoas, tecnologias
mais limpas... enfim, por produtos e processos mais
sustentáveis e ambientalmente sensíveis é, sem dúvida,
o caminho que décadas que a Cromogenia Units 
decidira trilhar e que hoje, mais do que nunca, continua 
a defender.

Prova disso é que tem dedicado os seus esforços de
I&D à melhoria dos processos e à obtenção de produtos
que cumpram elevados padrões de qualidade, que
se adaptem às necessidades dos seus clientes, sejam
sustentáveis e mais amigos do ambiente e que cumpram
os requisitos de substâncias tóxicas como bisfenóis.

Nesse sentido, a divisão da Cromogenia Units
desenvolveu uma linha de recurtimentos GAMA XL,
com bisfenol S e F não detectáveis no couro. Esta
gama é composta por vários produtos com os quais
se obtém artigos para estofamento automotivo, mobília, 
calçados e artefatos, isentos de bisfenóis.

A inovadora GAMA XL de recurtimentos, com alto
teor de biomassa, dá mais um passo em direção à
sustentabilidade e respeito ao meio ambiente na
indústria do couro.

A Cromogenia Units, que completa 80 anos em
2022, é uma empresa química com uma longa
trajetória em curtumes que se caracteriza pela
qualidade de seus produtos, compromisso com o
meio ambiente e atendimento especializado aos seus
clientes.

Inovador

Livre de bisfenóis

Alto teor de biomassa

INOVAÇÃOGAMA XL LIVRE DE BISFENOL



CHINA E EM HONG KONG
O setor de couros na

Dados sobre a importação
e a exportação de couros
relacionadas à China e
Hong Kong nos últimos
anos, com diferenciação
por tipo e países
fornecedores
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Posição no 
RANKING MUNDIAL

1º  Lugar

Importação de couro  2021

Posição no 
RANKING MUNDIAL

4º  Lugar

Exportações de couro em 2021

5.649,4

4.778,3

3.658,1

2.728,1

em US$ milhões

Importações de 
COUROS E PELES

2017

2018

2019

2020

2021 3.447,3

em US$ milhões

Importações de 
COURO POR TIPO EM 2021

1.116,905

901,696

652,717

399,380

376,623

Bovinos 
ACABADOS

Outras 
PELES

Bovinos  
WET BLUE

Bovinos  
SALGADOS

Bovinos  
SEMIACABADOS

32,4%

10,9%

11,6%

18,9%

26,2%

SEMIACABADO

40,5%Brasil

12,5%Argentina

12,1%Bangladesh

ACABADO

24,5%Itália

11,2%Brasil

9,5%Coreia do Sul

Importações 
MARKET SHARE
Três principais fornecedores 
por tipo de couro em 2021
(em US$)

WET BLUE

34,2%Brasil

18,6%EUA

7,3%Itália

em US$ milhões

Exportações de 
COUROS E PELES

2017

2018

2019

2020

2021

619,1

636,3

705,4

644,5

902,8

em US$ milhões

Exportações de 
COURO POR TIPO EM 2021

714,820

138,660

27,956

10,766

10,584

Bovinos 
ACABADOS

Outros 
ANIMAIS

Bovinos  
WET BLUE

Bovinos  
SALGADOS

Bovinos  
SEMIACABADOS

79,2%

1,2%

1,2%

3,1%

15,4%

18,8%
EUA

9,4%
ITÁLIA

8,1%
AUSTRÁLIA

Principais países concorrentes 
DO BRASIL EM 2021
dos quais China importa:

Market share Brasil 
NESTE MERCADO EM 2021

14,2% / 2º Lugar

(total)
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25,6%
CHINA

18,3%
ITÁLIA

8,4%
TAILÂNDIA

Principais países concorrentes 
DO BRASIL EM 2021
 dos quais Hong Kong importa:

Posição no 
RANKING MUNDIAL

7º  Lugar

Exportações de couro em 2021

SEMIACABADO

32,1%Argentina

13,5%Vietnã

9,4%Brasil

ACABADO

31,2%China

21,3%Itália

10,6%Tailândia

Importações 
MARKET SHARE
Três principais fornecedores 
por tipo de couro em 2021
(em US$)

WET BLUE

66,6%Brasil

24,7%Turquia

3,8%Itália

em US$ milhões

Exportações de 
COUROS E PELES

2017

2018

2019

2020

2021

1.413,8

1.157,4

909,1

543,7

597,1

em US$ milhões

Exportações de 
COURO POR TIPO EM 2021

471,893

52,117

48,928

22,411

1,784

Bovinos 
ACABADOS

Outras 
ANIMAIS
Bovinos  

WET BLUE
Bovinos  

SALGADOS

Bovinos  
SEMIACABADOS

79,0%

0,3%

3,8%

8,2%

8,7%

1.666,8

1.359,2

967,0

567,0

em US$ milhões

Importações de 
COUROS E PELES

2017

2018

2019

2020

2021 640,7

em US$ milhões

Importações de 
COURO POR TIPO EM 2021

494,996

69,007

51,091

23,877

1,714

Bovinos 
ACABADOS

Outras 
PELES

Bovinos  
WET BLUE
Bovinos  

SALGADOS

Bovinos  
SEMIACABADOS

77,3%

0,3%

3,7%

8,0%

10,8%

Posição no 
RANKING MUNDIAL

5º  Lugar

Importação de couro  2021

Market share Brasil 
NESTE MERCADO EM 2021

7,7% / 5º Lugar

(total)
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HONG KONG

Compartilhamos a seguir, em
dois infográficos separados,
os valores, volumes, tipos
de couros e a evolução das
vendas do Brasil para a China
e para Hong Kong

PARA A CHINA E
COURO DO BRASIL
Exportações de
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267,399
2020

290,229 

2019

417,144
2021

em US$ milhões

Histórico 
EM VALORES

59,057 

2020

62,796 
2019

62,017
2021

em milhões de metros quadrados

Histórico 
EM VOLUMES

417.144.481

Valor
TOTAL
(em 2021, em US$)

62.017.274

Volume
TOTAL
(em 2021, em metros 
quadrados)

2021, em US$

Valores por 
TIPO DE COURO

ACABADO

192.652.729WET BLUE E RASPA

112.070.809

OUTROS

111.476.041

SEMIACABADO

944.902

46,2%

26,9%

26,7%

WET BLUE E RASPA 43.033.019
ACABADO 9.992.030
SEMIACABADO 8.984.645
OUTROS 7.580

em 2021, em metros 
quadrados

Volumes por 
TIPO DE COURO

69,4%
16,1%

14,5%

*sem peles salgadas

Market share 
BRASIL NESTE 
MERCADO 
EM 2021*  EM US$

22,8%
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36,613
2020

56,041 

2019

64,255
2021

em US$ milhões

Histórico 
EM VALORES

8,409 

2020

7,710
2019

7,365
2021

em milhões de metros quadrados

Histórico 
EM VOLUMES

2021, em US$

Valores por 
TIPO DE COURO

ACABADO

26.719.514WET BLUE E RASPA

23.229.606

OUTROS

12.472.321SEMIACABADO

1.833.738

41,6%

36,2%

19,4%

2,9%

WET BLUE E RASPA 5.017.005
ACABADO 1.627.472
SEMIACABADO 719.892
OUTROS 828

em 2021, em metros 
quadrados

Volumes por 
TIPO DE COURO

68,1%

22,1%

9,8%

64.255.179

Valor
TOTAL
(em 2021, em US$)

7.365.197

Volume
TOTAL
(em 2021, em metros 
quadrados)

*sem peles salgadas

Market share 
BRASIL NESTE 
MERCADO 
EM 2021* EM US$

7,5%
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Um mundo de oportunidades está nas feiras realiza-
das na China e em Hong Kong. Inovação, tecnologia e 
fornecedores de alto padrão são algumas das marcas 
destes eventos.

APLF
Mais recente edição ocorreu em Dubai, mas é 
tradicionalmente realizada em Hong Kong. Local em 
2023 será de novo Dubai. Ocorre em março.
www.aplf.com
Expositores: fornecedores de todos os tipos de couro, 
em todos os estágios de acabamento, do mundo 
inteiro. É a maior feira mundial do setor.
Visitantes: importadores, distribuidores e fabricantes 
de produtos que consomem couro, como calçados, 
bolsas, estofamentos e acessórios.

ACLE - All China Leather Exhibition
Em Xangai, de 20 a 22 de dezembro de 2022
www.aclechina.com
Expositores: fornecedores de todos os tipos de couro, em 
todos os estágios de acabamento, do mundo inteiro.
Visitantes: importadores, distribuidores e fabricantes 
de produtos que consomem couro, como calçados, 
bolsas, estofamentos e acessórios.

JIF Jinjiang Footwear International Exposition
Em Jinjiang Machi City, em abril
www.cn-jif.com
Expositores: reúne uma gama ampla de expositores, 
como produtos acabados (calçados, material 
esportivo e equipamentos para práticas de exercícios), 
máquinas para a indústria e materiais para a produção 
de calçados.
Visitantes: toda a cadeia ligada à produção e 
comercialização de produtos para práticas esportivas, 
além de distribuidores e varejistas de calçados casuais. 

China International Leather, Shoe Material & Shoe 
Machinery Fair
Em Wenzhou, em agosto
www.chinaleatherfair.com
Expositores: fornecedores de materiais para calçados 
e máquinas para a cadeia, além de empresas de 
serviços e tecnologia do setor.
Visitantes: indústrias calçadistas, curtumes e químicos. 

Première Vision Shenzhen
Em Shenzhen, em outubro
www.shenzhen.premierevision.com
Expositores: indústrias fornecedoras de materiais 
e serviços para o desenvolvimento de coleções de 
moda, como couros, fios, tecidos e sintéticos no 
segmento de luxo.
Visitantes: designers, compradores e gestores 
de marcas e indústrias que produzem calçados, 
acessórios e vestuário do segmento de luxo.

Shoes & Leather - Guangzhou
Em Guangzhou, em maio
www.toprepute.com.hk
Expositores: fabricantes de máquinas para a cadeia do 
couro e do calçado, químicos, fornecedores de couros 
e outros materiais para indústrias de manufatura.
Visitantes: fabricantes de calçados, acessórios e 
roupas, curtumes, agentes e distribuidores de materiais. 

Canton Fair
Em Guangzhou, em abril
www.cantonfair.org.cn
Expositores: conta com mais de 25.000 expositores de 
todos os tipos de produtos, serviços e tecnologia que 
a China produz, importa ou exporta.
Visitantes: representantes de organizações em busca 
de novos negócios, inovação e tecnologia para os 
mais diversos segmentos.

Pesquisa 
E NEGÓCIOS
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Conheça as principais organizações associati-
vas, de relacionamento e ensino que reúnem a 
cadeia do couro, clientes e parceiros na China 
e em Hong Kong.

Entidades de 
INFLUÊNCIA PARA 
O COURO

China Leather Industry Association – CLIA

Associação com mais de 1,3 mil membros que 
contempla o setor de produção de couros e toda a 
cadeia relacionada na China.

www.chinaleather.org

Wenzhou Shoe & Leather Industry Association

Associação de Wenzhou ligada à produção de 
couros e calçados. 

www.chinaleatherfair.com

Hong Kong Footwear Association 

Organização que reúne agentes, importadores e 
distribuidores de calçados de Hong Kong.

www.hkfootwear.org

Hong Kong Trade Development Council 

Entidade à frente da promoção e desenvolvimento 
de negócios para Hong Kong. 

www.hktdc.com

The International Council of Hides, Skins and 
Leather Traders Associations 

É um conselho mundial, com sede em Hong Kong. 
Representa agentes e associações ligadas ao 
comércio de couros. 

www.ichslta.com

The Hong Kong Hide & Leather Traders’ Association Ltd 

Organização que reúne agentes, importadores e 
distribuidores de couros de Hong Kong.

www.leatherassn.com
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grau de institucionalização das relações entre Brasí-
lia e Pequim tem viabilizado a contínua aproximação 
em setores tão diversos quanto o aeroespacial e o 
agribusiness. Em maio de 2022, os vice-presidentes 
dos dois países reafirmaram, no âmbito da Comis-

“A parceria entre o 
Brasil e a China vem-se 
fortalecendo nos últimos 
anos, sobretudo devido à 
complementaridade de 
nossas economias.

A despeito do contexto desafiador decorrente da 
pandemia, o comércio sino-brasileiro não apenas 
permanece como o maior de nosso portfólio, posto 
que ocupa desde 2009, como tem-se ampliado de 
forma acelerada.

A manutenção de contatos políticos em alto nível é 
parte central das relações com a China. O elevado 

Parceiros 
ESTRATÉGICOS

Embaixada do Brasil na China
27, Guanghua Lu - Chaoyang District
Pequim - 100600
Tel: + 86 10 6532 2881

são Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação, o 
caráter estratégico da relação bilateral e definiram 
ambiciosa trajetória para seu aprofundamento. A 
celebração do Plano Estratégico 2022-2031 é mar-
co da regularidade e fluidez do diálogo entre os dois 
países e deverá abrir portas importantes ao empre-
sariado nacional.

A Embaixada do Brasil em Pequim, por meio de seu 
Setor de Promoção Comercial, está à disposição de 
empresas brasileiras para apoiá-las em sua pros-
pecção de negócios no mercado chinês.”

Adriano Giacomet Higa de Aguiar
Embaixada do Brasil na China
Setor Econômico
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Realização
Brazilian Leather 

Promoção
CICB e ApexBrasil

Diretoria do CICB
Presidente Executivo: José Fernando Bello

Presidente do Conselho Diretor: Eduardo Seleme 
(Viposa S.A)
1º Vice Presidente: Edson Vanzella de Souza 
(Vancouros)
2º Vice Presidente: Gilmar Harth (Couros Bom Retiro)
Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: 
Evandro Durli (Durlicouros)
Vice-Presidente de Marketing e Promoção 
Comercial: Cézar Augusto Gernhardt (JBS Couros)
Vice-Presidente de Tecnologia e Inovação: Luís 
Eduardo Fuga (Fuga Couros)

Vice-Presidente de Gestão Estratégica: Alessandro 
Ubaldino Souza (Minerva Leather)
Vice-Presidente de Matéria-prima e Produtos: 
Eduardo Matiolli Rizzi (JBS Couros)
Vice-Presidente de Sustentabilidade: Clébio 
Henrique Polvani Marques (Vancouros)

Conselho Fiscal
1º Titular: Augusto Sampaio de Souza Coelho 
(Curtume Moderno)
2º Titular: Emerson Bergonsi Fuga (Luiz Fuga)
3º Titular: Paulo Enzveiler (Curtume Minuano)
1º Suplente: Magali Grandi (Natur)
2º Suplente: Rodrigo Tirotti Saragiotto (Romeu Couros)

Entidades Regionais
AICSUL – Rio Grande do Sul – Jair Krummenauer 
(Cortume Krumenauer)
SINDICURTUME – Goiás – Emílio Carlos Bittar (Coming)

SINDCURT – Mato Grosso – Volnei Roberto Durli 
(Durlicouros)

Pesquisa e edição
Bianca Corrêa
Jéssica Fontoura
Rogério Cunha

Diagramação
Antônio Corrêa

Fontes de pesquisa / dados
CIA - World Factbook
Ministério da Economia/Secex - Comexstat
ITC - Comtrade
IBGE
Central Intelligence Agency (CIA)
FAO 
CLIA

Data de publicação: outubro de 2022


